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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

MAKALE YAZIM KURALLARI 

 

1. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, siyasal bilimler alanındaki ülke 

literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin konu kapsamında, İ.Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’nin yapısıyla uyumlu olarak Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, 

İktisat ve Maliye alanları yer almaktadır. 

2.Dergi’ye başvuran her makale, Yazı Kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görüldüğü 

takdirde üç ayrı hakeme gönderilir.  

3. Dergiye gönderilecek makaleler, daha önce yayınlanmamış veya herhangi bir yayın 

sürecine girmemiş olmalıdır. Makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygun biçimde 

hazırlanmış olmasına özen gösterilmelidir. 

4.Çeviri yazılar, genel kural olarak yayına kabul edilmemektedir. 

5.Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun makale 

yazarları ve hakemleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamamaktadırlar.  

6.Posta ile yapılan başvurularda makale 4 kopya olarak yollanmalıdır. Bir kopyasında, makale 

başlığının altında yazarın adı unvansız olarak yer almalı, ilk sayfanın altında dipnot 

numaralarından önce (*) ile yazarın unvanı ve çalıştığı kurum belirtilmelidir. Diğer 3 kopya 

hakemlere gönderileceğinden, bunlarda yazarın adı, unvanı veya çalıştığı kuruma yer 

verilmemelidir. Makale yazım kurallarına uygun biçimde düzenlenerek  bir CD ile, İstanbul 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı Gülhane-Fatih-İstanbul adresine “Fakülte 

Dergisi için” ibaresi eklenerek  yollanmalıdır.  

7.Makaleyle birlikte, yazarın (yazarların) adını, unvanını, çalıştığı kurumu, açık adresini, 

kolay ulaşılabilecek iş ve cep telefonlarını, faks numaralarını, e-mail adreslerini belirten bir 

kapak yazısı yollanmalıdır. 

8. Elektronik başvurular  http://www.dergipark.gov.tr/iusiyasal  üzerinden ya da 

sbfdergi@istanbul.edu.tr  adresine doğrudan yapılabilir.  

9. Başlık 

Başlık 11 punto koyu yazı karakteriyle, tümü büyük harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır. 

Başlığın altında yazarın adı ve soyadı (büyük harflerle) koyu renk yazılmalı, (*) simgesiyle 

verilen bir dipnotla yazarın unvanı, görev yaptığı kurum ve e-mail adresi sayfa altında 

belirtilmelidir.  

 

10. Öz ve Anahtar Kelimeler 

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve 150-250 kelimeden 

oluşan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır.  Bunun yanında Türkçe ve İngilizce 

dilinde başlık/title ve anahtar kelimeler/keywords (5 adet) bilgilerinin yer alması gerekir. 

Anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Keywords ve Anahtar Kelimeler 

sözcükleri koyu ve (0,5 cm) içeriden yazılmalıdır.  

 

 

http://www.dergipark.gov.tr/iusiyasal
mailto:sbfdergi@istanbul.edu.tr
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11.Metin 

Makale MS Word programında yazılmalıdır. Derginin boyutları 16 cm*24 cm.dir. Bu 

çerçevede sayfa marjları A4 sayfada: Üst: 4.5 cm Üst Bilgi: 3 cm Alt: 5.8 cm Alt Bilgi: 1.25 

cm Sol: 5 cm Sağ: 4 cm olarak ayarlanmalıdır.  

Metin,  Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralı (Aralık 0 nk), iki yana dayalı yazılmalıdır. 

Paragraflar sola yaslı olarak başlamalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.  

 

12. Metin İçindeki Başlıklar 

Başlıkların tümü 11 punto olmalı, APA 6.0 stiline uygun olarak aşağıdaki gibi 

düzenlenmelidir. 

Başlık Düzeyi Format 

1. Düzey:  Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük 

2. Düzey:  Sola yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük 

3. Düzey:  

 

Bir tab içeride, Kalın, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, 

sonunda nokta var. 

4. Düzey:  

 

Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı 

küçük, sonunda nokta var. 

5. Düzey:  

 

Bir tab içeride, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, 

sonunda nokta var. 

 

13. Dipnotlar 

Metin içinde başka eserlere yapılan göndermeler her sayfanın sonunda dipnot şeklinde 

gönderme yapılan sayfa numaraları belirtilerek verilmelidir. Dipnotlar, Times New Roman ve 

9 punto yazı karakteriyle 1 satır aralı (aralık 0 nk) olarak yazılmalıdır. Dipnotlara ilişkin 

kaynakça makale sonunda verilmelidir. 

Dipnotlarda kitap, makale vb. kaynaklar verilirken ilk önce Yazar Adı, Soyadı yazılmalı, 

devamında yayın yılı, yayınevi vb. bilgiler Kaynakça ile ilgili aşağıda belirtilen kurallara 

(Madde 15) uygun yazılmalıdır. 

 Dipnotlarda aynı kitaba tekrar atıf yapıldığında: Yazar Adı SOYADI, a.g.e., sayfa no. 

 Dipnotlarda aynı makaleye tekrar atıf yapıldığında: Yazar Adı SOYADI, a.g.m., sayfa 

no. 

 Birbirini takip eden dipnotlarda bir önceki esere gönderme yapıldığında: A.e., sayfa 

no. 

şeklinde yazılmalıdır. 
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14.Tablo ve Şekiller 

Tablo ve Şekiller metin içine yerleştirilmeli ve sıra numarası verilmelidir. Tablo ve Şekillerin 

alındığı kaynaklar altlarında Kaynak: …………………… şeklinde belirtilmelidir. 

Tablo numara ve başlığı (Times New Roman, 10 punto) Tablonun üstünde aşağıdaki gibi yer 

almalıdır: 

Tablo 1 

Tablonun Başlığı  

 

Şekil numara ve başlığı (Times New Roman, 10 punto) ise Şeklin altında aşağıdaki gibi 

düzenlenmelidir: 

Şekil 1. Kültürel uyum süreci. 

15. Kaynakça 

Makale sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmış ve APA 6.0 stiline uygun 

düzenlenmiş bir kaynakça yer almalıdır.  

Makalede gönderme yapılan her eser kaynakçada yer almalı, aynı şekilde kaynakçada yer alan 

her eser de metin içinde geçmelidir. 

Kaynakça listesindeki her maddenin ilk satırdan sonraki satırları sol taraftan 0.75 cm içeriden 

başlamalıdır. 

16. Kaynakçada Gösterim Biçimleri 

Kitap: 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 

publication. Washington, DC: American Psychological Association. 

Editörlü Kitap: 

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New 

York, NY: Russell Sage Foundation. 

Editörlü Kitapta Bölüm: 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for 

healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the 

life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. 

İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: 

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, 

IL: University of Chicago Press. 
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Aynı Yazarın Farklı Yıllardaki Yayınları: 

Tarih sırasına göre düzenlenir. 

Berndt, T. J. (1981). 

Berndt, T. J. (1999). 

Aynı Yazarın Aynı Yıldaki Yayınları: 

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış iki veya daha fazla eserinden faydalanılıyorsa, bu eserler 

kendi aralarında eser adına göre alfabetik sıraya dizilir. Daha sonra bunlar Kaynakçada 

(1981a), (1981b) şeklinde gösterilir. 

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior 

between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 

Development, 52, 636-643. 

Cilt No ile Yayınlanan Makaleler 

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of 

Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 

Cilt ve Sayı No ile Yayınlanan Makaleler 

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13. 

Magazin Dergisinde Yayınlanmış Makaleler 

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 

İnternet kaynakları  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online 

Periodical, volume number(issue number if available). Retrieved from  

http://www.someaddress.com/full/url/ 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume 

number, page range. doi:0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000 

http://www.someaddress.com/full/url/

